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احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثريا إىل يوم 

 :الّدين أّما بعد

ين أيب حممد فق الدّ موّ : ُلمَعة االعتَقاد لإلمام :  فهذه مذاكرة الدرس العاشر من شرح  كتاب
 -رمحه اهلل تعاىل- سيامة املقدّ دعبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قُ 

 

 : -رمحه اهلل–قال  

 

 

    
 عليهم الصالة والسالم -ومن الذي اختّص منهمهل لكّل نيّب حوض؟ 

 دليل؟ما الباحلوض؟

 مواوع احلديث هذا فإنّ  حواا نيبّ  لكلّ  أنّ  من جاء ما اأمّ و   ،لي  لكّل نيّب حواا،ال
 اإلمام ذكره كما ،ناقته ارع صاحل اهلل نيبّ  حوض أنّ  جاء ما وكذلك ،يصحّ  ال اعيف

م اؤ ه  أ ش دُّ ب  ي اًضا ِمْن , اْلِقي ام ةِ  ح ْوٌض ِفي ي  ْومِ -ص لَّى ا للَّه  ع ل ْيِه و س لَّم-و لِن ِبي ِّن ا م ح مٍَّد 
ْأ  م ْن ش ِرب  ِمْنه  ش ْرب ًة ل مْ , و أ ب ارِيق ه  ع د د ن ج وِم السَّم اءِ  ,و أ ْحل ى ِمْن اْلع س لِ , اللَّب نِ  ي ْظم 

 .ب  ْعد ه ا أ ب ًدا



 خصائص من خصيصةفاحلوض              يصحّ  ال مواوع أيضا هذا-اهلل رمحه – الربهباري
 .العلماء قول من الراجح على- وسلم عليه اهلل صلى -نانبيّ 

 :الدليل

 جاء ذاوه (( احلوض على فرطكم إنّ  )) : الصحيحني يف كما- والسالم الصالة عليه- قال
 .سعد بن سهل منهم الصحابة من مجاعة عن

 أحاديث وارو  الذين أنّ  -تعاىل اهلل رمحه- وطيالسيّ  ذكررة ،وقد تواتوأحاديث احلوض م 
 اهلل راي -الصحابة اظوحفّ  دونالراشّ  اخللفاء فيهم ،ياصحابّ  مخسني من أكثر احلوض
  -عنهم

 واحتسب بيت هلل بىن ومن   ***  كذب من احلديث يف تواتر امّ    

 بعض وهذي خفني ومسح               ***  واحلوض ةـشفاع ةـورؤي                 

 

 هل احلوض هو الكوثر؟ملاذا؟ 

 .ة لاألدّ  عليه تدلّ  الذي وهو الكوثر غري احلوض

 جاء كما ،الكوثر هنر من فيه ويصبّ  القيامة عرصات يف واحلوضة،اجلنّ  يف الكوثر هنر :نّ أل 
 الكوثر )) :قال هأنّ  -والسالم الصالة عليه- عنه مسلم صحيح يف وجاء.الصحيحني يف ذلك
كالقرطيب ،و ابن كثري، و ابن حجر   العلم أهل من طائفة به جزم الذي وهذا (( ةاجلنّ  يف هنر

 .العسقالن، وغريهم

 

 



 ؟-صلى اهلل عليه وسّلم-هي الفرق اليت أنكرت حوض نبّينامن  

 اخلوارج -والسالم الصالة عليه- هحقّ  يف احلوض ثبوت على جلماعةوا ةالسنّ  أهلخالف 
 . -سلم و عليه اهلل صلى- نانبيّ  حوض فأنكروا ،واملعتزلة ،والرافضة

 

 ض؟احلو  أوصاف ماهي
 هو حوض يف عرصات القيامة 
 كعراه طوله مربع احلوض.  
 شهر مسرية هو.  
 املسكّ  ريح ب منل وأطيّ العس من وأحلى اللنب منبيااا  شدّ أ ماءه. 
 السماء جنوم عدد وأباريقه.  
 أبدا بعدها يظمأ مل شربة منه شرب من. 
 عامر بن عقبة حديث من صحيحه يف البخاري عند جاء كما اآلن موجود وهو:  ((

 . ((اآلن حلواي ألنظر اهللو  وإن
  ويف حديث حسن أخرجه أمحد  الصحيحني يف جاءيصّب فيه من هنر الكوثر كما

ة انه من اجلنّ ميزبان ميدّ  وفيه . ((وأعطان الكوثر وهو هنر يف اجلّنة يسيل يف حوض))
 .ةن ذهب والثان من فضّ حدمها مأ
 
 
 
 
 
 

 

و الـذود عليــه  -الصــالة والسـالمعليـه –إن مــن أسـباب عـدم ورود حــوض النـيب  :قـال أهـل العلـم
ه حيـــرم مـــن الســـقيا مـــن ين حـــدثا أو آود حمـــدثا فإنّـــفمـــن كـــان حمـــدثا يف الـــدّ  ،واحلرمـــان منـــه ا ـــدثات

  .-اهلل عليه وسلمصلى –حوض نبينا 

-صالح آل الشيخ-لمعة اإلعتقاد-  



 : -رمحه اهلل–قال 

 
 الصراط؟ لةأدّ ماهي  
 نـَُنجِّي ثُّ  *َمق ِضيًّا َحت ًما َربِّكَ  َعَلى َكانَ  َوارُِدَها ِإاّل  ِمن ُكم   َوِإن  ﴿: تعاىل قوله  :من الكتاب-

 . ﴾ ِجِثيًّا ِفيَها الظّاِلِمنيَ  َوَنَذر اِتـَّقو ا اّلِذينَ 
 الصراط على قائم ونبّيكم أعماهلم هبم جتري))  - والسالم الصالة عليه- قال  :لسّنةمن ا-

 إال السري يستطيع فال الرجل جييء حّت  العباد أعمال تعجز سّلم حّت  سّلم، ربّ  يا: يقول
 .(( زحًفا
 من أدقّ  هأنّ  بلغين" : قال هأنّ  -عنه اهلل راي- اخلذري سعيد أيب حديث :آثار السلف-
 ." السيف من أحدّ و  عرالش
 

 ماهي صفات الصراط؟ 

 :موصوف الصراط هذاف أّن واخلل السلف من العلم أهل مجاهري عليه الذي
  ّأيب حديث يف مسلم صحيح يف جاء وقد  .السيف من وأحدّ  الشعرة من أدقّ  هبأن 

 من أحدّ و  الشعر من أدقّ  هأنّ  بلغين" : قال هأنّ  -عنه اهلل راي- اخلذري سعيد
 وال الوصف هذا ينكرون مهنّ فإ ،السالم عبد بن والعز القرايف العالمة اوأمّ  ." السيف
 .عندهم يثبت مل هألنّ  يثبتونه

  ّوكالريح وكالربق العني كطرف املؤمنون فيمرّ  ؛أعماهلم قدر على فيه ونميرّ  اسالن 
، مجهنّ  يف ومكدوس مرسل وخمدوش  مسلم فناج، والركاب اخليل وأجاويد وكالطري
 والسالم الصالة عليه- قال هأنّ  مسلم صحيح يف جاء .والسالمة العافية اهلل نسال
 سّلم حّت  سّلم، ربّ  يا: يقول الصراط على قائم ونبّيكم أعماهلم هبم جتري))  -

 .و ي ِزلُّ ع ْنه  اْلف جَّار, ي ج وز ه  اْْل بْ ر ار  , و الصِّر اط  ح ق  



 يف وجاء (( زحًفا إال السري يستطيع فال الرجل جييء حّت  العباد أعمال تعجز
 آخرهم ميرّ  حّت )) :  قال- السالمو  الصالة عليه- هأنّ  البخاري مامإلا صحيح
ًبا ُيَسَحب  .العافية اهلل نسأل (( َسح 

  املؤمنون إاّل  عليه ميرّ  ال. 
 

 ؟ار على الصراطهل ميّر الكفّ 
 ار،النّ  من التخويف كتابه يف- اهلل رمحه- رجب بن احلافظ به قطع هذا الذيال، 
قَ  باهلل عياًذا مجهنّ  ارنّ  يف يذهبون الكفار نّ أل  نسأل رمًيا، فيها ويـُر َمو ن ُرونويـُف 

  .والسالمة العافية
 

 راط؟من أول من يعرب الصّ  
 ،تهأمّ  األمم ومن -عليه الصالة والسالم-هو حممد نبياءألا من راطالصّ  يعرب من أول
 فأكون)) :  قال -  وسلم عليه اهلل صلى- هأنّ  البخاري مامإلا صحيح يف جاء وقد
 مسلّ  هماللّ  يومئذ   الرسلّ  ودعاء سلالرّ  إاّل  يومئذ يتكلم وال جييزها من أول وأميت أنا
 . (( مسلّ 
 

 املؤمنون بعد الصراط؟ هيواجها اهلول الذي م 

ا  تطهريهم مّ  أجل من اروالنّ  ةاجلنّ  بني قنطرة على ونوحيبسّ  ارالنّ  من املؤمنون ذلك بعد خيلص
 .الصحيحني يف ذلك جاء كما الدنيا يف بينهم كان
 
 
 
 
 



 : -محه اهللر –قال  

 

 

       
 ملاذا يذكر العلماء مسألة الشفاعة يف كتب العقائد؟ 
  على الردّ  أجل من العقائد كتب يف الشفاعة مسألة-رمحهم اهلل–يذكر العلماء 

 .أنواعها أكثر أنكروا الذين واملعتزلة اخلوارج من هبا، واجلماعة السنة ألهل املخالفني
 

 املشركني على الردّ  أجل من -هليةإلا توحيد- يدالتوح كتب يف املصنفون ويذكرها 
 .شركهم يف أصل   وهي هبا يتعلقون الذين
 

 عرف الشفاعة وماهي أقسامها؟ 

 الزوجي العدد أو الَوتر؛ وهو الوِتر اد هو الذي الشفع :من مأخوذة الشفاعة 
 مضرة دفع أو منفعة جلب يف لغريه يتوسط الشافع أنّ  وحقيقتها.  
 الشفاعة يعنون افإنّ  التوحيد وكتب العقائد كتب يف الشفاعة رواذك إذا والعلماء 

 .خرةآلبا املتعلقة
 

 مخًسا يذكر ومنهم أنواع على ثالثة يذكرها من العلم أهل من كثرية :الشفاعة أنواع 
 وهو العلم، أهل أكثر يذكر مثان شفاعات، وهذا قول ومنهم سبًعا يذكر من ومنهم
 شيخنا عليه جرد الذي وهو ،الطحاوية على شرحه يف العز أيب بن اعتمده الذي
 كتاب"له نظري ال الذي الباب هذا كتابه احلافل يف يف - اهلل رمحه- مقبل العالمة

, النَّار  ِمْن أ مَِّتِه ِمْن أ ْهِل اْلك ب اِئرِ  ِفيم ْن د خ ل   -مص لَّى ا للَّه  ع ل ْيِه و س لَّ -و ي ْشف ع  ن ِبي ُّن ا 
 .ِبش ف اع ِتهِ  ف  ي ْدخ ل ون  اْلج نَّة  , ب  ْعد م ا اْحت  ر ق وا و ص ار وا ف ْحًما و ح م ًما ف  ي ْخر ج ون  ِبش ف اع ِتهِ 

ِئك ة  ﴿و ال ي ْشف ع ون  ِإالَّ ِلم نِ  :ات ق ال  ت  ع ال ىش ف اع   و ِلس اِئِر اْْل ْنِبي اِء و اْلم ْؤِمِنين  و اْلم َل 
 اْرت ض ى و ه ْم ِمْن خ ْشي ِتِه م ْشِفق ون ﴾
ف ع  اْلك اِفر  ش ف اع ة  الشَّاِفِعين    و ال  ت  ن ْ



 احلسني بن حممد ذلك ذكر كما نوًعا عشر اثين إىل يوصلها من ومنهم،"الشفاعة
ثبوت  إىل راجع   ، وهذا"السالم  سبل" يف الصنعان وتبعه" البدر التمام " يف  املغريب

  .دليلها ثبوت جهة من هذه األنواع
 منها الشفاعة  : 

 :– والسَلم الصَلة عليه- بالنبي ما هو خاص -1
 أحد يشركه فيها ال العظمى الشفاعة 
 هذه جهنم عذاب من عنه ألن خيفف طالب أيب يف شفاعته 

 .- والسالم الصالة عليه- له إال ليست أيًضا
 

 يشفعونف والمَلئكة المؤمنين االنبياء لسائر .غيره فيه يشاركه ما ومنها -2
 من مات على الشفاعة هذه هلم اهلل راي من اخللق لبعض يشفعون لألمم
 شفعت:  تعاىل اهلل فيقول)) : - وسلم عليه اهلل صلى - النيبّ  وهلذا التوحيد
 فيقبض الرامحني أرحم إاّل  يبقى وال املؤمنون وشفع النبّيون وشفع املالئكة
- (( مِحًَما عادوا قد قطّ  خريًا يعملوا مل قوًما منها فيخرج الّنار من قبضة
  .-عليه متفق

 
 أّي أنواع الشفاعة ينكر اخلوارج واملعتزلة؟ 
 يف ة ما أنكروه الشفاعةعامّ  اوإنّ  العظمى، الشفاعة املعتزلة وال اخلوارج تنكر مل

  .الكبائر أهل يف املذنبني
 

 دخل منفي -عليه الصالة والسالم-نانبيما الدليل على شفاعة 
 ؟ الكبائر أهل من أمته من ارالنّ 

  ((يت أمّ  من الكبائر ألهل شفاعيت))  :-عليه الصالةوالسالم-قوله.  
 وخيرج)) - والسالم الصالة عليه-عنه الصحيحني يف كثرية أحاديث يف جاء 

 .(( ار أقوام النّ  من



 قلبه يف كان من ارالنّ  من خيرج هأنّ  - والسالم الصالة عليه- بنّي  وكذلك 
 .غريمها ويف الصحيحني يف جاء وهذا املؤمنني من خردلة أو ُذرة مثقال
 
 

 .يف ذلك مقصرا كان وإن التوحيد على مات من ارال خيلد يف النّ 

 

 ماهي شروط الشفاعة؟ 

 :  شرطان هلا الشفاعة

َفعُ  اّلِذي َذا َمن﴿  للشافع-تبارك وتعاىل - اهلل ِإذ نُ -1  ]٥٢٢: البقرة [﴾بِِإذ نِِه  ِإاّل  ِعنَدهُ  َيش 

َفُعونَ  ﴿ التوحيد أهل من بأن يكون له املشفوع عن والراا-٥  َوُهم ار َتَضى   ِلَمنِ  ِإاّل  َواَل َيش 
َيِتهِ  مِّن   ِفُقوَن  َخش   .- عنه اهلل راي- هريرة أيب حديث يف الصحيحني يف جاء ماوك ﴾ُمش 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أقسام الشفاعة

 الشفاعة المثبتة

الشفاعة 
 الخاصة

 الشفاعة العاّمة
 الشفاعة المنفية

 الشفاعة في فتح أبواب الجّنة

  أبي طالب ب عّمهشفاعته في تخفيف عذا

 الشفاعة العظمى

من الموحّدين الشفاعة ألهل الكبائر  

 الشفاعة فيمن دخل الّنار أن يخرج منها

 الشفاعة في رفع درجات الموحّدين



ًما َومُحًَما :" اهلل رمحه املصنفاشرح قول  تَـَرُقوا َوَصاُروا َفح   ؟" بـَع َدَما اح 

 اهلل صلى- والنيبّ  ،منها وخيرجون باهلل عياًذا مار جهنّ نّ  يف أحواهلم وتتغري ونيتغريّ  ميعين أهنّ 
 ولكن أناس   ونحييّ  وال فيها فال ميوتون هاأهل هم الذين ارالنّ  أهل أنّ ))  :يقول- وسلم عليه
 صاروا  إذاحّت  إماتةً  فيميتهم (أو قال خبطاياهم) ار بذنوهبمتصيبهم النّ  -قال كما- أو

  .مسنده يف أمحد مامإلا عند كما(( بالشفاعة أُِذنَ  فحًما

 

  ؟الشافعني شفاعة الكافر تنفع هل

 وال محيم من للظاملني ماو ﴿: الكرمي كتابه يف تعاىل ربنا قال كما الشفاعة تنفعه ال الكافر
  ﴾الشافعني شفاعة تنفعهم فما﴿: تعاىل وقال ﴾يطاع شفيع

 

وشفاعته عليه الصالة  نفي الشفاعة عن الكفاركيف جنمع بني  
 والسالم لعّمه أيب طالب؟

 العذاب ختفيف يف له يشفع اوإنّ  ةكليّ  ليست طالب أليب -والسالم الصالة عليه- شفاعته
 .-هوأراا عنه اهلل راي- املطلب عبد بن العباس حديث من الصحيحني يف جاء كما

 

 

 

 



 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

    
 ؟الدليليف  اللةمواحا وجه الدّ الّنار؟إثبات وجود اجلّنة و لة على ما األدّ 

  :من الكتاب 
 بإمجاع الفعل هبذا واإلعداد ،ماض فعل: ِعّدت  أُ  ، ﴾للمتقني أُِعّدت   ﴿: قوله تعاىل 

 آيات يف للمتقني أعدها فاهلل ،عنه خُمرَب  موجود شيء على إال يكون ال اللغة أهل
 .التهيئة هو واإلعداد . كثرية

 لِل َكاِفرِين أُِعّدت   ﴿ : وتعاىل تبارك ربّنا قال وكذلك ﴾. 
  ﴿املأود جّنة عندها املنتهى سدرة عند أخرد نزلت رآه ولقد﴾ 

 

 :ةالسن   من 

  .اروالنّ  ةاجلنّ  وجود إثبات يف الكتاب أدلة مع ةالسنّ  ةلأدّ  تواترت 

 فقالت، رهّبا إىل راالنّ  اشتكت() قال، الصحيحني يف رهّبا، إىل والنّار اجلّنة اشتكت: 
 فأشدّ  ؛ بالشتاء ونف  بالّصيف نف  ، بنفسني هلا فأذن" بعضاً  بعضي أكل ربّ  يا
 . ()هريرمالز  من جتدون ما وأشدّ  ، احلرّ  من جتدون ما
 إنّ () :قال أنّه -والّسالم الصالة عليه- عنهوغريمها  الصحيحني  يف ماجاء وكذلك 

  الّنار أيتر و  يابقيت الدن ما منه ألكلتم أخذته ولو عنقوداً  منها فتناولت اجلّنة رأيت

و النَّار  ِعق اٌب , أ ْولِي ائهِ  و اْلج نَّة  و النَّار  م ْخل وق  ت اِن ال  ت  ْفن  ي اِن ف اْلج نَّة  م ْأو ى
ائِهِ  نَِّة م خ لَّد ون  ,ِْل ْعد  اِب ج ه نَّم  خ اِلد ون  ﴿ و أ ْهل  اْلج  ي  ف ت َّر   ال* ِإنَّ اْلم ْجرِِمين  ِفي ع ذ 

ه ْم و ه ْم ِفيِه م ْبِلس و   ن ﴾ع ن ْ
 



 .()منها أفضع قط منظرا اليومك أر فلم
 الصحيحني يف كما عمر قصر ؤيتهور  اجلّنة -والسالم الصالة عليه- النيبّ  دخول 

 من هذا وغري سليم أمّ  وكذلك - عنه اهلل راي-   رباح بن بالل نعال خشف ومسع
 الصالة عليه- عنه ثبتت اليّت  املتنّوعة -والّسالم الصالة عليه- عنه الكثرية األحاديث
  -والّسالم

 ملا-   رأوها لو كيف) ) : قال وأنّه" املساجد يف وساجلل الذكرو فضائل" حديث 
  (( -الّنار ذكر ملّا-  رأوها لو وكيف - اجلّنة ذكر

 حّجبت ) ) : قال أنّه -والّسالم الصالة عليه- عنه الصحيحني يف ماجاء وكذلك 
 يف ثابت كّله وهذا. حّفت أو (( املكاره يف اجلّنة وحّجبت ؛ بالشهوات الّنار

 .واجلماعة السّنة أهل أصول من وهذا أحدمها يف أو الصحيحني

  

 اإلجماع 

 ابن اإلسالم شيخ ومنهم العز أيب ابن منهم العلم أهل من واحد غري مجاعاإل حكى هذا 
  .اهلل إال حيصيهم ال وأمم قبله تيمية

 

 

 ؟أهل السّنة يف مسألة وجود اجلّنة و الّنار من الذي خالف

 بأنّ  فقالوا  ،وأمثاهلم املعتزلة من البدع أهلأهل السّنة يف مسألة وجود اجلّنة و النّار  قفار 
 والضالل العبث هو وقوهلم ،العبث من نوع وخبلقهما الوقت هذا يف والنار اجلنة بوجود القول
  .ذلك يف -وتعاىل تبارك- اهلل على معرتاون وهم



 

 

 

 

 

 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

   
 ؟ ارة والنّ املوت يذبح بني اجلنّ  ما الدليل على أنّ  

  اخلضري سعيد أيب حديث من ومسلم البخاري يف كما -والّسالم الصالة عليه- النيبّ  قال
يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل اجلنة  ((  قال - عنه اهلل راي-

هم قد رآه ث ينادي يا ولون نعم هذا املوت وكلّ فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيق
هم قد رآه أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت وكلّ 
وأنذرهم ﴿فيذبح ث يقول يا أهل اجلنة خلود فال موت ويا أهل النار خلود فال موت ث قرأ 

 )) ﴾وهم ال يؤمنون غفلة أهل الدنيا وهؤالء يف  يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة 

 . إليه نودي فيما لينظروا رؤوسهم ويرفعون أعناقهم ميّدون:))نفيشرئّبو  ((

ْبٍش أ ْمل ح ي ا أ ْهل  "ث مَّ ي  ق ال , و النَّار ف  ي ْذب ح  ب  ْين  ا ْلج نَّةِ , و ي  ْؤت ى بِاْلم ْوِت ِفي ص ور ِة ك 
نَِّة خ ل وٌد و ال  م ْوت  "أ ْهل  النَّاِر خ ل وٌد و ال  م ْوت و ي ا, ا ْلج 

- ملعة االعتقاد الشيخ ابن عثيمني-            (مكان الجنة والنار)

، يف حديث الرباء بن عازب املشهور يف  وقوله، صلى اهلل عليه وسلم ، إن كتاب األبرار لفي علينيكاّل  :يني لقوله تعاىلة يف أعلى علاجلنّ 
 ".اكتبوا كتاب عبدي يف عليني، وأعيدوه إىل األرض: فيقول اهلل عز وجل":قصة فتنة القرب

 :يف حديث الرباء بن عازب السابق وقوله صلى اهلل عليه وسلم ر لفي سجنيكال إن كتاب الفجا:والنار يف أسفل سافلني لقوله تعاىل

 ".اكتبوا كتاب عبدي يف سجني يف األرض السفلى:فيقول اهلل تعاىل " 

 
 



  .يعرف مل الّذي املبهم من هذا ؛))مناد   فيناد(( -

هذا  بأنّ  ،احلافظ بن حجرذلك كما نقل   ،ت قال القرطيب، وحفيه بياض وسواد ((أملح)) 
  .ارأهل النّ حالة ة و ليبني حالة أهل اجلنّ  ،بالسواد والبياض ؛الوصف جاء هبذه الصورة

 .عليهال دليل ال يعلم من يذحبه و  (( فيذبح))

  

َرِة ِإذ  ُقِضيَ  ﴿ :ولذلك قال تبارك وتعاىل ،حلسرةة اوهذا من شدّ  س  ُر َوُهم   َوأَنِذر ُهم  يـَو َم احلَ  َم  األ 
َلة  َوُهم  اَل يـُؤ ِمُنونَ  وقرأها بعد أن ذكر  اآلية،-عليه الصالة والسالم- النيبّ  فسرّ  ﴾يف َغف 

 .ارة والنّ هذا املوت يذبح بني اجلنّ  ألصحابه أنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخصائص النبوية

 : -رمحه اهلل–قال  

 

 

    
 
 

 

 

 

وله تعلق بكتب  ،له تعلق بكتب العقائد ،اخلصائص النبوية مبحث عظيم عند أهل العلم
وقد صنفت  ، ،ويذكره العلماء يف الغالب يف كتاب النكاح ،لوله تعلق بكتب األصو  ،الفقه

 .فيه الكتب الكثرية يف القدمي ويف احلديث

 :ل املصنف التاليةاعلى أقو دليل ال هات 

 ؟ -َصّلى اَلّلُه َعَلي ِه َوَسّلم-حُمَّمد  َرُسوُل اَلّله -

 ؟الّنِبيِّنَي  َخاتَُ -

 ؟َوَسيُِّد ال ُمر َسِلنيَ -

 ف ْصلٌ 
ه مْ  -و س لَّم ص لَّى ا للَّه  ع ل ْيهِ -ح ق وق النَِّبي  اِبِه ر ِضي  اهلل  ع ن ْ   و أ ْصح 

ال  ي ِصحُّ ِإيم ان  , اْلم ْرس ِلين   خ ات م  النَِّبيِّين  و س يِّد   -ص لَّى ا للَّه  ع ل ْيِه و س لَّم- و م ح مٌَّد ر س ول  ا للَّه
و ال  , ِبش ف اع ِته و ال  ي  ْقض ى ب  ْين  النَّاِس ِفي اْلِقي ام ِة ِإالَّ , و ي ْشه د  بِن ب  وَّتِهِ  ِرس ال ِتهِ ع ْبٍد ح تَّى ي  ْؤِمن  بِ 

 .أ مَِّتهِ  ي ْدخ ل  اْلج نَّة  أ مٌَّة ِإالَّ ب  ْعد  د خ ولِ 
ِطيب  ه م, ه و  ِإم ام  النَِّبيِّين  و  , و اْلح ْوِض اْلم ْور ودِ  ,و اْلم ق اِم ا ْلم ْحم ودِ , ص اِحب  ِلو اِء ا ْلح ْمدِ  , و خ 

ر  اْْل م مِ , ش ف اع ِتِهم و ص اِحب   ي ْ ر  أ ْصح ابِ , أ مَّت ه  خ  ي ْ م-ا ْْل ْنِبي اِء  و أ ْصح اب ه  خ   .-ع ل ْيِهْم ا لسََّل 
 



َّنَة أُّمة  ِإاّل بـَع َد ُدُخوِل أُّمِتهِ  - ُخُل اجل   ؟َواَل َيد 

دِ - م  ُمودِ ، َصاِحُب ِلَواِء َاحلَ   ؟َوال َمَقاِم اَل َمح 

 ؟َوَخِطيبُـُهم، َوُهَو ِإَماُم الّنِبيِّنيَ  -

َُممِ  - ُر األ   ؟أُّمُتُه َخيـ 

 َأِشّداُء َعَلى  َمَعهُ  َواّلِذينَ   حمحَّمد  ّرُسوُل الّلهِ  ﴿ :دليل أنّه رسول اهلل قوله تعاىل
 .﴾ال ُكّفارِ 

  ّويف قراءة أخرد ، ﴾الّنِبيِّنيَ  َولَ ِكن ّرُسوَل الّلِه َوَخاتََ ﴿ :نيالدليل بأنّه  خات النبي: 
 .الّنِبيِّنيَ  َوَخاتُِ 

 د أنا سيّ  (( :ء يف الصحيحني من حديث أيب هريرةجا ما سيد املرسلني دليل قوله
 .))ولد آدم وال فخر

 كما يف  -عليه الصالة والسالم-لقوله ؛تهأمّ  بعد دخول إاّل  ةأمّ  ةاجلنّ  ال يدخل
 .))حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة ((: الصحيحني

  َعَثَك َربحكَ ﴿:صاحب املقام ا مود الدليل أنّه  ﴾َمَقاًما حّم ُموًدا َعَسى  َأن يـَبـ 
   ّعليه الصالة والسالم-هم وصلى هبم أمّ  ،-عليه الصالة والسالم-ه إمام النبيني ألن-، 

إذا كان يوم القيامة كنت إمام (( :-عليه الصالة والسالم-لقوله راج و ليلة اإلسراء واملع
 )) .النبيني وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، غري فخر

 رَِجت  لِلّناِس تَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف ﴿: تعاىل  أمّته خري األمم لقوله َر أُّمة  ُأخ  ُكن ُتم  َخيـ 
َهو َن  وجعلت أميت خري :) -صلى اهلل عليه وسلم-وقد قال   ]﴾َعِن ال ُمن َكرِ َوتـَنـ 
  .(األمم

 



أو باإلميان  حممدا رسول اهلل؟ هل يصّح اإلميان بدون شهادة أنّ  
 بأنّه نيّب األمينّي فقط؟

جممع وهذا أمر  ،حممدا رسول اهلل وأنّ  ال إله إال اهلل، كون بشهادة أنّ م يالدخول يف اإلسال
طائفة من  ا أقرّ وهلذا ملّ  ،ويشهد بنبوته برسالته يؤمن حتى عبد إيمان يصح َلف .عليه
ه بأنّ  وا يؤمنحّت  أهل العلم بإسالمهم ، مل يقض األمينينيّب ه د بأنّ صار وطائفة من النّ  ،اليهود

 .إىل اخللق مجيعا - جل وعال-رسول اهلل 

 

َ الّناِس يف " :ف يف قولهأّي أقسام الشفاعة عناه املصن  َواَل يـُق َضى بـَني 
  ؟" ال ِقَياَمِة ِإاّل ِبَشَفاَعِته

 .-عليه الصالة والسالم-ينا نبّ ب ،وهي خاصةالشفاعة العظمى أو الشفاعة الكربد

  

َّنَة أُّمة   :ف يف قولهأّي أقسام الشفاعة عناه املصن  ُخُل اجل  ِإاّل بـَع َد  َواَل َيد 
 ؟ُدُخوِل أُّمِته

فهو عليه الصالة و صالة والسالم لالشفاعة يف فتح أبواب اجلّنة وهي شفاعة خاصة به عليه ا
  .فيقول بك أمرت أن ال أفتح لغريه ،طرق الباب فيقال من؟ فيقول حممدييأيت و السالم 

 

: يف كتابه بقوله -تبارك وتعاىل- املقام ا مود الذي ذكره الربّ  ماهو 
َعَثَك َربحكَ ﴿  ؟ ﴾َمَقاًما حّم ُموًدا َعَسى  َأن يـَبـ 



 أمجعني للخلق يشفع أن وهي -عليه الصالة والسالم-نا  أخرب عنها نبيّ املقام هو الشفاعة اليت 
 الغمّ  من هبم فيبلغ القيامة يوم ا شر أرض يف االنتظار هبم فيطول احلساب اهلل يؤخر حني،

 ُجثاً، القيامة يوم يصريون الناس إن": عنهما اهلل راي عمر ابن عن ، يطيقون ال ما والكرب
 عليه اهلل صلى النيب إىل الشفاعة تنتهي حت اشفع، فالن يا: يقولون نبيها، تتبع ةأمّ  كل
 ".ا مود املقام اهلل يبعثه يوم فذلك وسلم،

 

 ؟وصاحب شفاعتهم: مامعىن قوله  

خري  -عليه الصالة والسالم-فنبينا  ،اءه يشفع هلؤالء اخللق من أجل فصل القضيعين أنّ  
  .صلوات اهلل وسالمه عليه-األنبياء 

 ة اليت ذكرها املصنف؟ائص النبويّ صد اخلعدّ  

  َصّلى اَلّلُه َعَلي ِه َوَسّلم-حُمَّمد  َرُسوُل اَلّله- . 
  َُالّنِبيِّنَي  َخات. 
  ََوَسيُِّد ال ُمر َسِلني. 
  َهَد بِنُبـُّوتِهِ   َيِصحح ِإميَاُن َعب د  َحّت اَل  .يـُؤ ِمَن ِبرَِسالَِتِه َوَيش 
  ِالّناس َ   .يف ال ِقَياَمِة ِإاّل ِبَشَفاَعِته َواَل يـُق َضى بـَني 
  َّنَة أُّمة  ِإاّل ُخُل اجل   .بـَع َد ُدُخوِل أُّمِتهِ  َواَل َيد 
 دِ ص م   .اِحُب ِلَواِء َاحلَ 
  ُمودِ  ال َمَقامِ صاحب  .اَل َمح 
  ِض ال َمو ُرودِ صاحب و   .احلَ 
  ََوَخِطيبـُُهم ,ُهَو ِإَماُم الّنِبيِّني. 
 َوَصاِحُب َشَفاَعِتِهم. 
   َُِمم ُر األ    .أُّمُتُه َخيـ 



  َُن ِبَياِء  َوَأص َحابُه ُر َأص َحاِب َاأل   .-اَلّساَلم َعَلي ِهم  -َخيـ 
 

 انتهى و هلل الحمد و المن ة

 


